Techninė informacija

LOBADUR® WS EasyFill Plus
Produkto aprašymas
vandens ir akrilo pagrindo, greitai džiūstanti
priemonė, skirta medienos glaisto gamybai.
Naudojimo sritis:
Medienos ir parketo grindų tarpų ar įtrūkimų užpildymui. Tinka visoms medienos rūšims.
Iš šios priemonės pagamintas medienos glaistas, džiūdamas gerai prilimpa ir užpildo
medienos tarpus.
Netinka naudoti labai platiems ir užterštiems medienos tarpams, taip pat ir vinimis
pritvirtintoms senoms grindims. Tokiose vietose glaistas palaipsniui gali ištrupėti.
Savybės
maža išeiga
greitai džiūna
silpnas kvapas
lengva naudoti
visoms medienos rūšims
Techniniai duomenys
Artikulo Nr.
Pakuotės
Įpakavimas

Sausos d.
Saugojimas,
Transportavimas

GISCODE

11038
5l, 1l
dėžė: 4 x 5 l
paletė:128 x 5 l
dėžė: 12 x 1 l
paletė: 480 x 1 l
20 ± 1%
+5°C .. +25°C, tinka naudoti 12
mėnesių, pagal ADR nepavojinga
medžiaga
W2+

Išeiga
50ml/m² naujoms grindims
Darbo priemonė
LOBATOOL glaistyklė
Džiūvimas
Šlifavimas
po 20...40 min
Greičiausiai galimas
užlakavimas
ar alyvavimas
po 1 valandos.
Šios rekomendacijos tinka prie 18°C temperatūros ir 65%
santykinės oro drėgmės.
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Techninė informacija

LOBADUR® WS EasyFill Plus
Naudojimo informacija:
 Prieš darbą gerai sukratykite bakelį
 Sumaišykite WS EasyFillPlus su medienos dulkėmis, kurios liko po paskutinio šlifavimo
 Kuo smulkesnės medienos dulkės tuo lengviau glaistosi ir užsipildo tarpai
 Glaistykite grindis. Dideliems įtrukimams procedūra pakartokite.
 Kruopščiai nuskuskite perteklių
 Nušlifuokite grindis
 Paisykite saugos reikalavimų
 Paisykite klimatinių sąlygų*
 Ventiliuokite darbo patalpą *
*) Paisykite bendrų Lobadur lakų vandens pagrindu darbo taisyklių.
Darbo instrukcija medinėms ir parketo grindims:
1. Nušlifuokite grindis (pvz. 36 ar 60 grubumas)
2. Glaistykite grindis
3. Džiūvimas 20-40 min.
4. Šlifavimas (pvz. 100..120 grub.)
5. Grindų lakavimas ar alyvavimas
Tolimesnis sluoksnis po nuglaistymo ir šlifavimo:
Tinka bet koks LOBADUR® lakas vandens pagrindu ar LOBASOL® alyva.
®

Atminkite, jog pagrindinė darbo su LOBADUR produktais informacija yra dalis šio aprašymo ir ją reikia taip pat
atminti.
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